Partnerstwa strategiczne w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe (KA202) - zasady konkursu 2019
Termin składania wniosków

do 21 marca 2019 do godz. 12.00 czasu brukselskiego

Długość projektu

od 12 do 36 miesięcy

Rozpoczęcie: od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019
Okres realizacji projektu
Zakończenie: nie później niż 31 sierpnia 2022

Forma złożenia wniosku

Online poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Wniosek musi zostać złożony:

Kryteria formalne










w terminie
przez organizację mającą swoją siedzibę i zarejestrowaną w Polsce
w partnerstwie minimum trzech organizacji z trzech różnych krajów programu
do Narodowej Agencji w Polsce
za pomocą elektronicznego formularza dostępnego online
w oficjalnym języku UE. W przypadku złożenia wniosku w innym języku niż polski i angielski, wnioskodawcy
zostaną wezwani do przedłożenia tłumaczenia na język polski i angielski treści wniosku w ciągu 14 dni od terminu
składania wniosku. W przypadku niezłożenia tłumaczenia w w/w terminie, wniosek nie będzie poddany ocenie
wraz z załączonym „Oświadczeniem” podpisanym przez prawnego przedstawiciela instytucji wnioskującej (skan)

1.
2.
3.
4.
Kryteria jakościowe

Adekwatność projektu (max. 30 pkt.)
Jakość planu projektu i jego realizacji (max. 20 pkt.)
Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy (max. 20 pkt)
Wpływ i upowszechnianie (max. 30 pkt.)

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co
najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdym z wymienionych powyżej kryteriów (tj. co najmniej 15 punktów
w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 10 punktów w kategoriach „Jakość
planu projektu i jego realizacji” i „Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy”).
Wniosek, aby uzyskać dofinansowanie musi odpowiadać na co najmniej jeden priorytet dotyczący akcji, tj. priorytet
horyzontalny lub sektorowy.

Działania finansowane
w projekcie KA202







Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
Międzynarodowe spotkania projektowe
Tworzenie rezultatów pracy intelektualnej
Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
Międzynarodowe działania związane z nauczaniem, uczeniem się i szkoleniami, w tym:
dla kadry:
• krótkie programy szkoleniowe dla pracowników
• długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkolenia
dla osób uczących się:
• mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego
• krótkoterminowe wymiany grup uczniów, w tym osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego









Finansowanie projektu





Ryczałt na zarządzanie projektem i jego wdrażanie: 500 EUR na miesiąc dla koordynatora i 250 EUR na miesiąc dla
partnera. Maksymalne dofinansowanie w tej kategorii wynosi 2 750 EUR na miesiąc i jest zależne od liczby organizacji
uczestniczących w projekcie. Dofinansowanie w tej kategorii może uzyskać maksymalnie 10 organizacji.
Ryczałt na organizację międzynarodowych spotkań projektowych.
Ryczałt na koszty podróży i utrzymania w ramach działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.
Ryczałt na koszty związane z wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej obliczany na podstawie liczby dni pracy
potrzebnej do wytworzenia danego rezultatu.
Ryczałt na organizację wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej obliczany na podstawie liczby
uczestników reprezentujących instytucje spoza partnerstwa realizującego projekt. Maksymalna wysokość
dofinansowania w tej kategorii wynosi 30 000 EUR.
Koszty rzeczywiste na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (dodatkowe koszty związane z udziałem w projekcie
osób niepełnosprawnych).
Koszty nadzwyczajne na zakup towarów lub usług (tzw. podwykonawstwo) obliczane na podstawie kosztów
rzeczywistych. Ich dofinansowanie z budżetu UE nie może przekroczyć 75% ich wartości. Maksymalna wysokość
dofinansowania w tej kategorii wynosi 50 000 EUR (z wyłączeniem kosztów wystawienia gwarancji bankowej, które
mogą przekraczać kwotę maksymalną).
Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży uczestników międzynarodowych działań związanych
z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami obliczane na podstawie kosztów rzeczywistych. Ich dofinansowanie z
budżetu UE nie może przekroczyć 80% ich wartości. Środki te mogą być przyznane pod warunkiem, że stawki
ryczałtowe na podróż tych uczestników nie pokrywają przynajmniej 70% faktycznych kosztów podróży.
Maksymalne dofinansowanie projektu (12 500 EUR na miesiąc):
-

150 000 EUR dla projektu trwającego 12 miesiące
450 000 EUR dla projektu trwającego 36 miesiące

Zalecane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie obustronnie podpisanych pełnomocnictw (Mandates) od
wszystkich organizacji partnerskich.

Inne istotne informacje

W danym konkursie wniosków to samo partnerstwo może złożyć do jednej Narodowej Agencji tylko jeden wniosek.
W przypadku złożenia tego samego wniosku do więcej niż jednej Narodowej Agencji, wniosek zostanie odrzucony
z przyczyn formalnych lub poddany ocenie specjalnej, wymagającej konsultacji z innymi Narodowymi Agencjami.
W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku do tej samej Narodowej Agencji, ocenie będzie podlegać
wniosek złożony jako ostatni w dopuszczalnym terminie.

